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2021رؤ�ة دولة اإلمارات 

��  2021رؤ�ة اإلمارات أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئ�س الدولة، رئ�س مجلس الوزراء، حاكم د�ي، •
.2010اجتماع مجلس الوزراء عام 

دولة ل" األجندة الوطنية"صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئ�س الدولة رئ�س مجلس الوزراء حاكم د�ي أطلق •
.��2014 اجتماع مجلس الوزراء عام اإلمارات 

ة األجندة الفرق التنفيذي“أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئ�س الدولة رئ�س مجلس الوزراء حاكم د�ي •
.��2016 اجتماع مجلس الوزراء عام لدولة اإلمارات  "الوطنية



2021رؤ�ة دولة اإلمارات 

اطلق صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة، رئیس  2016في شھر أكتوبر من عام •
ة في ضمن مبادرات البرنامج الوطني لتحسین اإلنتاجی» مؤشر البناء الذكي الموحد«مجلس الوزراء، حاكم دبي، 

.  2021المجلس االتحادي للتركیبة السكانیة لتحقیق مستھدفات األجندة الوطنیة لرؤیة اإلمارات 



البناء الذ�ي املوحدمؤشر ما �و 

محدودة  �� تصاميم املبا�ي، لتقليل ا��اجة إ�� العمالةفنية معاي�� يق�س مؤشر  �و

ع��مد �� موقع البناء، و���يع استخدام أساليب البناء ا��ديثة، ال�� �عتامل�ارة 

اء بأقل عدد املسبق �� مصا�ع نموذجية حديثة، ومن ثم ال��كيب �� موقع البنالتص�يع 

.العمالة، و�مستوى جودة مرتفعمن 
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ل كفاءة تصميم نظام ال�يا�

نقطة 50من 

ا��دارن كفاءة تصميم نظام

نقطة   40من 

للبناءكفاءة تصميم ا��صائص األخرى 

نقاط 10من 

:التاليةنقطة و�� مجموع العناصر  100يتكون من  مؤشر البناء الذ�ي املوحد

  الصبمسبقة أنظمة ا��رسانة �شمل 
مثلة ومن األ  وأقفاص الر�ط سابقة التج���

:  ع�� تطبيقيھ

أما ت�ون (نظام ا��رسانة ا��ا�زة •
 ا��دران/ جا�زة �املة أو ت�ون األعمدة 

)جا�زة 
األسقف املعدنية (نظام السقف •

)ا��ا�زة أو القرميد ا��ا�ز

املسبق للبناء ةالقابل�شمل ا��صائص األخرى 
توحيد مواصفات األعمدة والعوارض  لثم

 والنوافذ واألبواب والشب�ات، واستخدام
ومن األمثلة ع��  امل�ونات سابقة الصب

:  تطبيقيھ

اب، األعمدة، النوافذ، األبو (توحيد القياس •
..)الساللم

ميم �� ارتفاع الطوابق، تص(مراعاة التكرار •
...)�ل طابق

أمور أضافية مثل الواحدت متن�املة •
) ا��مامات سابقة التج���(البناء

لم �وائط سابقة الصب والسال�شمل ا�
 ا��ديدية سابقة التج���، والدعامات

:  بيقيھومن األمثلة ع�� تط سابقة التج���

ة لوحة ا��رسانة املس��ة سابق/جدار•
 قد ت�ون مع البالط أو ا���ر(الصب •

)وال�شطبيات

عناصر مؤشر البناء الذ�ي املوحد



 تب�ن حيث العمالة تركز نأماك ملعرفة القائمة املشار�ع �عض �� العمالة عدد و�قياس واملقاول�ن االس�شار��ن آراء باستطالع الف�� الفر�ق قام•
.وا��دران ال�ي�ل بأنظمة املتعلقة املراحل أي ،والطابوق  ال�سليح وحديد املس��ة النجارة أعمال �� يقع العمالة تركز أن

دراسة تحليلية ميدانية �� اإلمارات



�عض املبادئ الرئ�سية ال�� س���ع املؤشر عل��ا

تصميمكفاءة 
ال�يا�لنظام   

كفاءة تصميم 
نظام ا��دران

كفاءة تصميم 
 ��صائص األخرى ا

للبناء
  

+

معادلة كفاءة تصميم البناء اإلمارا�ي

²م 1000-5000

²م 5000-25000

²م 25000أك�� من 

التوحيــد القيــا���
توحيد مقاسات األعمدة •
توحيد مقاسات الكمرات •
توحيد مقاسات فتحات األبواب و الشبابيك •

وحدات خرسانية غ�� �ي�لية مسبقة الصب

وحــدات مسبقة التج���

التكـرار و التماثل
تكرار  إرتفاع األدوار •
) الواج�ات (تكرار املساقط الرأسية •
تكرار ا��اور األفقية  •

فئات املساحات األرضية للمشار�ع ال�� سيطبق املؤشر عل��ا

+

نقاط 10نقطة 40نقطة 50

آلية عمل مؤشر البناء الذ�ي املوحد



ا��د األد�ى املق��ح ملؤشر كفاءة التصميم 

مشار�ع �عليمية

مشار�ع تجار�ة

مشار�ع سكنية
سكن خاص*

سكن تجاري

مجمعات سكنیة
مدارس و ریاض أطفال

منشات تجاریة

مكاتب  بنوك ومباني

فنادق

قاعات عامة،  مسارح

مشار�ع ��ية

مشار�ع اخرى 

مشار�ع صناعية
ومحطات  مصانع ومخازن

كھرباء ومیاه

مستشفیات

ةمراكز صحیة اولیة وتخصصی

اندیة ریاضیة ومشاریع أمنیة  

مباني حكومیة عامة

3545

4045

40--

4555

5055

5060

5560

6070

6070

5560

4555

----

4555

4055

4545

4555

4555

5560

5060

6070

6070

6070

6070

4555

----

4555

4560

5065

5065

4555

5565

5060

6070

6070

6070

6070

4555

----

4555

²م 25000أك�� من ²م 25000-²5000م 1000-5000
امل�شأة المرحلةتص�يف املب��

األولى
المرحلة
الثانیة

المرحلة
األولى

المرحلة
الثانیة

المرحلة
األولى

المرحلة
الثانیة

آلية عمل مؤشر البناء الذ�ي املوحد



ال�يا�لنظام   

املبا�ي نظام جدران

��صائصاتصميم كفاءة 
للبناء األخرى 
  

تفاصيل املشروع

آلية عمل مؤشر البناء الذ�ي املوحد



مؤشر البناء الذ�ي املوحد�ساعد �� رفع العناصر ال�� 

الزجاجيةالواج�ات 

مسبقة الصنعالعناصر 

مساحة فتحات ا��درانز�ادة 

مقاسات الفتحاتتوحيد 

مقاسات ا��اور �� االتجا��نتوحيد 

وحدات جا�زة لغرف ا��دماتاستخدام 

)والصبغ ماكنات عمل املساح(تقنيات حديثة �� ال�شطيبات استخدام 



 �� مؤشر البناء الذ�ي املوحد 
ً
العناصر ال�� تؤثر سلبا

أعمال الد�انات التقليدية

أعمال الطابوق 

أعمال ا���ر



�� بلدية مدينة الشارقةالتطبيق 

:خطة عمل بلدیة مدینة الشارقة

.ترشيح ممثل البلدية كعضو �� ال��نة2015
.�شكيل ��نة فنية لدراسة املؤشر

.عرض املؤشر ع�� ا��لس البلدي ملدينة الشارقة

.تب�� املؤشر                 2016
.توقيع اتفاقية 

.�عميم مل�اتب االس�شارات ال�ندسية2017
.طات�شكيل ��نة ملتا�عة تحقيق املؤشر ضمن عمليات اعتماد ا��ط

.�شكيل ��نة فرعية لتحليل قاعدة البيانات �ش�ل دوري

.تطبيق مؤشر البناء الذ�ي املوحد2017/10



التطبيق �� بلدية مدينة الشارقة

ملتقى �عر�في 
للمؤشر ملمث�� 
بلديات اإلمارة 

ندوة للمؤشر 
مل�اتب 

االس�شارات

عرض �عر�في 
للمؤشر مل�اتب 

االس�شارات

ورشة عمل 
للمؤشر لدائرة 
األشغال العامة

20152016/62016/102017



تحديات تطبيق مؤشر البناء الذ�ي املوحد

.املب��فاءة من االس�شار��ن والبلدية ��ساب كضا�� إتطبيق القرار تتطلب ج�د جراءات إ•

.لبناءامرونھ اساليب انظمة فقدان  ورفع مؤشر الكفاءة قد ي�س�ب برفع اسعار البناء •

.�نواملقاولياللزام املالك واالس�شار��ن �شر�عات  ويحتاج القرار لدعمھ بقوان�ن •

�ون غ�� انظمة بناء معينة �ال��ي�است وال�� قد تطلب قد ي�س�ب القرار بالضغط ع�� •
.مستعدة الستجابة سوق العمل 



التوصيات

اولي�ن ومالك ترك�� البلدية لعمل التوعيھ ال�افيھ ��ميع االطراف من اس�شار��ن ومق•
.البناءبأ�مية مؤشر كفاءة 

وضع خطة لتنفيذ ورش عمل ��ساب طر�قة مؤشر كفاءة التصميم وتدر�ب •
.امل�ندس�ن عل��ا

فاءة مب��استخدام اسلوب ال���يع �� بداية تنفيذ القرار كعمل جائزة الع�� مؤشر ك•

.الالزمة �شر�ع القوان�ن •



الرؤ�ة املستقبلية

.املستخدمتحديث املؤشر الدخال كفاءة كمية ا��رسانات وال�سليح •

.املب��ادخال مؤشر كفاءة املساحات الضا�عة او الغ�� مستلغھ �� تصميم •

�الك ادخال مؤشرات االستدامھ �ا��رسانة ا��ضراء واالج�زه املوفرة للطاقة واس�•
.املياه



 لكـــــــــــم
ً
شكرا




